
Nieuwsbrief vzw OSTC 

 medewerkers 
 

 

 

Lees hier de nieuwste artikels van dokter Hulens: 

  Hydrocephalus Associated with Multiple Tarlov Cysts: patiënten met overdruk die klagen van 

neuropathische pijn, zouden gescreend moeten worden op Tarlov-cysten. 

 Symptomatic Tarlov cysts are often overlooked. Ten reasons why: Symptomatische Tarlov-cysten 

worden vaak over het hoofd gezien. Tien redenen waarom. 

Niet zo goed in Engels? Vertaal deze artikels dan met deze website: https://www.deepl.com/translator.  

Nieuwe wetenschappelijke artikels 

 

 

1ste ontmoetingsavond 

12 november 2019 

18 tot 21 uur 

JULI  2019  NUMMER 8  

Vzw overdruksyndroom en Tarlov cysten 

Eerste ontmoetingsavond op 12/11/2019 

 De kogel is door de kerk: onze eerste ontmoetingsavond vindt plaats op 

dinsdagavond 12 november van 18 tot 21 uur.  

Op het programma:  

- Lezing van dokter Hulens  

- Lezing van neurochirurg dokter Rasschaert 

Daarnaast kan je een babbeltje doen met andere leden en 

geïnteresseerden die aanwezig zijn. Ook zullen er een paar standjes staan 

met nuttige informatie en interessante initiatieven.  

 

De locatie zal ergens in het Leuvense zijn. Zodra we bevestiging hebben, 

mailen we de juiste locatie door. 

Om zicht te hebben op het aantal aanwezigen, vragen we alvast om je in 

te schrijven via dit formulier. 

 

Kan je niet aanwezig zijn, maar volg je graag alles online? Ook dat kan! 

Schrijf je in en laat je mailadres achter, dan bezorgen we jou binnenkort de 

nodige uitleg. 

 

Deze ontmoetingsavond is voor onze leden en voor alle geïnteresseerden. 

Je kan dus zeker mensen uitnodigen. Ook voor (huis)artsen volgt er nog 

een brief via mail, die je kan doorsturen naar geïnteresseerde dokters. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fevent--full%2Fpublic%2Fevents%2Fwim_de_vilder.jpg%3Fitok%3DJRRMVV4F&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhetvooruitzicht.vrtnws.be%2Fwim-de-vilder&docid=PUL7NODdiwmsoM&tbnid=FY8xPYOkB_uh7M%3A&vet=10ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=800&bih=510&biw=1163&q=wim%20de%20vilder&ved=0ahUKEwiW-onFjtneAhWMJlAKHSmVCUgQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://ucll-my.sharepoint.com/personal/u0043271_ucll_be/Documents/privé/Documenten/Tarlov/publicaties/Hydrocephalus%20Associated%20with%20Multiple%20Tarlov%20Cysts.pdf
https://ucll-my.sharepoint.com/personal/u0043271_ucll_be/Documents/privé/Documenten/Tarlov/publicaties/Symptomatic%20Tarlov%20cysts%20are%20often%20overlooked.%20Preprint.pdf
https://www.deepl.com/translator
https://docs.google.com/forms/d/1N1PnobO7HY_vFit92tzgPHeDrnuov5BRa2xtGdTCIKM/edit
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RaDiOrg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een 

zeldzame ziekte. Lees hier Fiens getuigenis. 

“RaDiOrg overkoepelt alle verenigingen van patiënten met 

zeldzame ziekten, en staat iedereen bij met raad en daad. Onze 

missie? Zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers 

en politiek verantwoordelijken. De weg wijzen met heldere 

informatie. Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn 

voor mensen met zeldzame ziekten. Samen met alle verenigingen 

en patiënten vormen wij één groot front!” (RaDiOrg.be) 

 

Onze vzw is lid van RadiOrg 

 

 

 

Warmste Week voor OSTC, ook in 2019 

 

 

Goed nieuws: onze vzw doet opnieuw mee aan De Warmste Week van Music for Life.  

Aan alle leden en sympathisanten dus een warme oproep om al eens na te denken 

over een actie. Ook onze Nederlandse leden kunnen een actie opstarten. 

Vorig jaar hebben we samen maar liefst 30 131 euro ingezameld!  

Benieuwd of we het dit jaar ook zo goed kunnen doen.  

Inspiratie nodig? Bekijk de acties van vorig jaar. 

 

Troopernieuws 

 Nog geen soldenkoopjes gedaan? Haast je dan snel naar onze Trooperpagina en shop vanuit je 

zetel: www.trooper.be/overdruksyndroom. 

Geef de link ook zeker door aan vrienden en familie die nog een last minute willen boeken.  

Op deze grote bedragen voor vakanties krijgen we namelijk een mooi percentje. 

En misschien zijn er al ouders op zoek naar boekentassen, sportschoenen, schrijfgerief…?  

Of misschien ken je mensen die regelmatig online boodschappen doen via CollectandGo? 

Troopen is ontzettend makkelijk als je Trooperbotje installeert.  

 

Dit zijn de 10 favoriete shops 

van de mensen die  

vzw OSTC steunen: 

https://radiorgnl.squarespace.com/getuigenis-20
https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/overdruksyndroom-tarlov-cysten
http://www.trooper.be/overdruksyndroom
https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home?utm_campaign=COGO_Affiliation_Kwanko&utm_medium=referral&utm_source=K_textlink&utm_content=Image_NL
https://trooper.be/trooperbot
https://trooper.be/trooperbot
http://www.trooper.be/overdruksyndroom
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Waar gaan onze centjes naartoe? 

 
30 131 euro is ontzettend veel geld. En daar komt nog ons Troopergeld bij! Dat maakt samen een 

mooie som om al te investeren. Eind augustus buigt ons bestuur zich samen met enkele artsen over 

de best mogelijke financiering van een eerste wetenschappelijke studie. Uiteraard houden we 

jullie op de hoogte. Want zonder onze leden en sympathisanten zouden we nergens staan. Alvast 

een dikke dankjewel, voor het vertrouwen en voor de vele inspanningen, groot en klein.  

 

Tips van patiënten voor patiënten 

 Relaxzetel 

In de vakantie buiten liggen in het zonnetje is erg fijn, als het niet té warm is natuurlijk.  

Heel wat leden doen dit in een Lafuma-relax, uiteraard ook te bestellen via Trooper/ dreamland 

(aan 129 euro). Op Bol.com staan er in promotie aan 92 euro. Ideaal is de Lafuma met een matrasje 

op, vanaf 249 euro (via Trooper/dreamland) en vanaf 236 euro (via Trooper/bol.com). 

Erg handig zijn het nieuwe zonnescherm en de nieuwe bekerhouder.  

Een goedkoper alternatief is de relax van de Lidl. 

 

Kussens en matrassen 

Een van onze leden, Sylvia, heeft een producent gevonden die kussens en matrassen maakt, 

speciaal voor zenuwpijn. Meer info vind je op deze website: https://vanmartin.nl/sylvia-collectie/. 

 

Je kan zelf kiezen uit twee afmetingen, met of zonder uitsparing en met of zonder hoes.  

Op onze ontmoetingsdag zullen er ook een paar kussens liggen die je kan uitproberen. 

https://www.dreamland.be/e/SearchDisplay?categoryId=&storeId=13102&catalogId=15501&langId=-11&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&searchSource=Q&pageView=&beginIndex=0&pageSize=48&searchTerm=lafuma+relaxzetel&#facet:&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/filter_N/35575/sc/media_all/index.html?searchtext=lafuma&sort=price_l&view=list
https://www.dreamland.be/e/nl/dl/lafuma-zonnescherm-160521
https://www.dreamland.be/e/nl/dl/lafuma-bekerhouder-antraciet-160520
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/FLORABEST-Relaxstoel/p100257246
https://vanmartin.nl/sylvia-collectie/
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Mijn pijn 

 

Mijn pijn.... 

Wat haat ik je, veracht ik je, 

constant dit gevecht... 

Wat mis ik het leven...echt! 

Ik tracht je te verloochenen 

en te negeren 

Maar hardnekkig hou je vol, 

mijn lichaam, geest en ziel voelen 

stilletjes aan als...hol... 

Waarom stalk je mij? 

Controleer je mij? 

Ik wil alleen maar leven, 

want ik heb nog zóveel om te geven... 

Mijn energie geraakt stilaan op, 

geen reserves meer, 

ik vraag je aub....STOP! 

 

Vraag je aandacht? 

Wil je me iets zeggen? 

Ik tracht te luisteren 

en hoor je fluisteren: 

"negeer me niet, haat me niet.... 

ik wijs je op je grenzen die je maar niet 

ziet. 

Stop met vechten tegen mij, 

want ik en jij: dat is wij" 

 

Fysiek, mentaal en tot diep in mijn ziel, 

besef ik dat ik je moet omarmen, 

moet verwarmen... 

want of ik nu wil of niet:  

jij bent van mij, hoort bij mij, jij 

bent...mij 

 

Zou het kunnen? 

Zou het bestaan? 

Mezelf graag zien....zou dat gaan? 

Terug kunnen genieten en leven, 

liefde geven... 

 

Mijn pijn, mijn lieve pijn.... 

Je hebt gelijk 

Vanaf nu nooit meer gezeik 

Jij bent mijn grens in dit aards bestaan 

En ik zal je niet meer vragen om te 

gaan... 

 

We zullen samen 'leven' 

Ik en jij 

geen gevecht, niet 'overleven'  

Maar tot aan de grens... 

dat is mijn grote wens! 

 

Mijn pijn....mijn lieve pijn.... 

 

 

Veerle Ehresman  

Inzendingen van onze leden 

 

 

Hallo,  

ik ben Silke,  

ik ben 31 jaar  

maar toch als ik ‘s morgens wakker 

word en wil opstaan voel ik me 80 

jaar.  

Meer als de helft van m’n leven heb 

ik altijd te horen gekregen dat de 

pijn die ik had tussen mijn oren zat... 

Toen ik begon te werken was het 

abnormaal dat iemand zo jong al 

zoveel last van haar rug had.  

Na 3x een carrièreswitch te maken 

omwille van mijn fysieke 

gesteldheid ben ik het nu wel even 

beu.  

Mijn levenswijze is enorm aangepast 

omwille van het syndroom... “Hey 

dat is lang geleden!! Kom je mee 

naar de festivals deze zomer?” Om 

dan uit te leggen dat dat niet gaat 

omwille van je gezondheid, je kan 2 

dagen aan maar je moet er een week 

van recupereren... Waarom stap je zo 

raar?? Mijn voeten zijn zo verkrampt 

vd pijn dat ik ze niet kan neerzetten 

op de grond...  

Ook al ben je 31 jaar, zie je er niet 

ziek uit. Onbegrip van sommige 

mensen en ja, ook dokters. Keer op 

keer uitleggen wat er met je scheelt, 

waarom je in de dag even gaat 

rusten, waarom je altijd moe bent, 

waarom je ‘s nachts geen 3u kan 

doorslapen... Altijd die uitleg...  

Ik heb het geluk dat mijn mama en 

zus hetzelfde hebben, we altijd een 

luisterend oor hebben van elkaar. 

Voor de mensen dat dit niet hebben 

wil ik zeggen dat we groepen hebben 

die dit voor elkaar doen. We zijn niet 

alleen. 

 

Dikke knuffel 

 

Silke Langendries 

 

Ik laat mij nooit ONDERdrukken 

door mijn OVERdruk. 

 
Mik Suetens 

Elke dag (over)leven,  

het gevoel van hevige tandpijn maar 

dan in heel mijn lichaam en dan nog 

botsen tegen het onbegrip.  

Ik ben dan nog het type dat constant 

vecht tegen die rotziekte.  

Als ik naar mijn lichaam moet 

luisteren kom ik niet meer uit mijn 

bed. Wat voor een ander 

vanzelfsprekend is, is voor ons een 

hele opgave om dan afgestraft te 

worden door vastgebonden te zijn 

aan bed.  

Ik haat deze rotziekte, ik haat dit 

lichaam. 

 

Sabrina Robeyns 

 

“Overdruk is niet zomaar pijn, het is 

een lichamelijke, geestelijke en 

emotionele aanslag op je lichaam, je 

functioneren en zelfs je leven.” 

 

Tina Jonkers 

 

 

Je hoofd gonst en er lijkt iemand 

steeds maar hete breinaalden in je 

rug te steken, je wil eigenlijk vaak 

gillend weglopen van je eigen lijf, 

weglopen van die allesoverheersende 

pijn ... 

 

Sam Van Gestel 

 

 

Overleven ongeloof. Artsen. 

 

Willy Nijhof 

Met dank aan alle 

inzendingen! 

Nieuwe teksten zijn steeds 

welkom: 

info@overdruksyndroom.be. 
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